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بـبـسـم اللـه قـد صـلـيـت رب 

عـلى نور الـوجـود مع الـسـالمـا

وصلِّ على المقيم بروض نور

مـن الـقــدس العـلي لـه مـقــامــا

وصلِّ على كريم الـذات أحـمـد

وكـل الـرســل فـهـو لهـم إمـامــا

وصل عـلى الـمـالئك كـل حـين

ِبـَعــدِّ الخـلـق واكشف لي لـثـامـا
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وصـل على كـرام الـحـي حـقـا

فـهـم بـجـــواره شــرفـاً كــرامــا

وصل عـلى الـمـقـام وسـاكـنيه 

وزواراً لــــــه وردوا هــيــامــــا

وصل على الـبقـيع ومـا حـواه

ومـن سـكـنــوه مـن آل كــرامـــا

وصل على المراد مـن الـبرايا

لـه مـن ربــه نــزل الــكــالمـــــا
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وصل على الشفيع بيوم حشـر

إذا ما الخـلـق هـالهـم الـزحـامــا

وصل على المشـفـع في البرايـا

إذا مـا قــد بــدت لـهــم آثــامـــا

وهـبنـا منـك يـا مـوالي جـمـعــا

عـلـيـه بـيـقـظــة أو في مـنـامــا

وكـحــل عـيـنـنـا بـشهــود طــــه

وأرنـا وجـهـه كـشـفــاً تـمـامـــا
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وعـجـل بـالـشـفـاء لـنـا سـريـعـاً 

بـمـن في ريـقـه طـب الـسقـامـا

وُمـنَّ على الفــؤاد بـنـور وصـل

وتـمـم عـنـده حـسـن الـخـتـامــا

وكـمـل نـقـصـنـا وانـظـر إلـيـنـا

وُمــنَّ بـتـوبـة تـجـلــو ظـالمـــا

وصل على الحـبيب وسـق إلـيـه

ريـاحـيـنـاً تـفـوُح لـدى الـكـالمـا
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ـا وبـلـغ أحــمـــد الـمــخــتــار أنَّ

على شــوق نـبـيـت بـال مـنـامـا

لهـيب الـشـوق يـحــرقـني بـنـار

وداعي الـوجـد بــاألرواح قـامـا

فـيـا رحــمــــاك يـا الـلـــه أدرك

عـبـاداً شـوقـهـم أمـسى غـرامـا

مـتـى نـلـقــاه يـا ربـاه فـضـال

ونـسـمـع حـين رؤيــاه ســالمـــا
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ففي ذاك اللقـاء تـطـيب روحـاً 

لـهـا فـي نــور أحـمـدهـا مـقـامـا

فصـل على الـبشـير بكـل وقـت

وآل الـبـيـت أبـلـغـهــم ســالمـــا

بعـدد عـلـوم ذاتـك والـخـفـايـا

وأسـمــاء كــريــمـات عـظـامـــا

إلى أن تـنجـلي األسـتـار عـنـا

ونـرقـى مـرتـقـى فـيه الـوسـامـا
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بنيل شـفـاعـة المخـتـار أحـمـد

إذا ما الناس قد حـشـروا قـيـامـا

ويـلـقـانا المـليك بـوجـه عـفــو

عـن الـــزالت وكــذاك اآلثــامـــا

وتحت لــواء أحـمـدنـا نـكــون

مـع األحــبــاب واآلل الـكــرامـــا

وثـبـت بالـصـالة عـليه قـومـاً 

لـهـم فـي حـبـه أوفـى مــقــامـــا
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أجرنا من حـمـيـم النار كـرمـا

وأسـمعــنــا بـه قــوالً ســـالمـــا

ـا جـــوارا لـدى الـفـردوس أسـِكـنَّ

وأنـزلـنـا عــلـيـه غــدا ِكــرامـا

وأنـعـم بـالـسـقـــايــة مــن يــديـه

بـكـأٍس نــوره يـجـلـو الـظالمـا

ورضـي قــلـبــه عــنـا لـنـحــظـى

بـنـيـل مـقـاصـد فـيهـا المـرامـا
8



عـلى طــــه ُحـسـبـت فــال أخـيـب

بـيـوم الـبعـث أم كـيـف أضـامـا

فـال تـسـألـنـي عـن ذنبي وعـجـل

بـعـفــو ظــاهـــر وبـال مـالمـــا

فـال يـرضى الـحـبيب غـداً وعـبـد  

أحــب مـحــمــداً يـلـقـى آثـامــا

وآخـــــر قـولـنـا يـا رب فـارضـى

عـن الـبكـري والـجــد اإلمـامــا
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لـك الـحـمـد الـجـزيـل على صـالة 

تـكـون ألحـمـد مـسـك الـختامـا

وكـــرر وردهــــا أبـــداً بــنـــــور

مـع الـبركات يـتبـعـهـا سـالمــا
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